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privadas sempre que a acumulación de axudas non
supere a totalidade do gasto subvencionable…»,
debe dicir: «… con outras axudas concedidas por
entidades públicas ou privadas sempre que a acu-
mulación de axudas non supere a totalidade do cus-
to elixible…».

O dictame non poderá consistir simplemente
nunha frase sobre a regularidade da solicitude do
beneficiario, senón que deberá pormenorizar o tra-
ballo levado a cabo e os resultados.

A conta xustificativa deberá incorporar, ademais
do referido informe, a documentación relacionada no
artigo 50 do referido regulamento.

A Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica realizará unha mostra dos xustificantes
que considere oportunos coa finalidade de obter evi-
dencia razoable sobre a adecuada aplicación da sub-
vención.

O beneficiario porá á disposición da Secretaría
Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica
ou dos órganos de control, cando llo requiran, os
documentos xustificativos do gasto e do pagamento
da subvención concedida.

Artigo 33º.-Pagamento.

1. Recibida a documentación xustificativa da sub-
vención na Secretaría Xeral, antes de proceder ao
seu pagamento, os órganos competentes da dita
secretaría xeral poderán realizar as actuacións de
comprobación oportunas para verificar o cumpri-
mento da actividade subvencionada e das condi-
cións establecidas para a súa concesión.

2. Procederá a minoración da subvención concedi-
da cando o investimento realizado teña un custo
inferior ao inicialmente previsto, e sempre que esta
minoración non supoña unha realización deficiente
do proxecto.

3. O pagamento da subvención farase efectivo,
mediante transferencia bancaria á conta indicada
polo beneficiario, cando a empresa beneficiaria
acredite o cumprimento da finalidade para a cal foi
concedida e logo de xustificación da execución das
actuacións correspondentes á anualidade vencida
pendente de xustificar.

4. Poderanse realizar pagamentos parciais, de con-
formidade co establecido no artigo 31.6º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia, e no artigo 62 do Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da dita
lei.

Os ditos pagamentos parciais suporán a realiza-
ción de pagamentos fraccionados que responderán
ás actuacións executadas dentro da anualidade de
que se trate, logo de xustificación do investimento
realizado de conformidade co plan de despregamen-
to presentado polo beneficiario.

5. De conformidade co establecido no artigo 67.4º
do mencionado regulamento, o beneficiario queda
exonerado da constitución de garantía, por autoriza-
lo o Consello da Xunta».

Na páxina 9.996, no artigo 37, onde di: «… con
outras axudas concedidas por entidades públicas ou

Resolución do 28 de xuño de 2010, da
Secretaría Xeral da Emigración, pola que
se fai pública a convocatoria e a orde do
día da Comisión Delegada do Consello de
Comunidades Galegas.

En cumprimento do establecido no artigo 8.3º do
Decreto 4/1987, do 8 de xaneiro, na súa nova redac-
ción fixada polo Decreto 195/1991, do 30 de maio
(DOG do 11-4-1991), polo que se modifica o Regu-
lamento de organización e funcionamento do Conse-
llo de Comunidades Galegas, e segundo o estableci-
do no Decreto 261/1992, do 17 de setembro, polo
que se amplía a composición da Comisión Delegada
do Consello de Comunidades Galegas, logo da con-
formidade do presidente da Xunta de Galicia,

DISPOÑO:

Primeiro.-Convocar a reunión da Comisión Dele-
gada do Consello de Comunidades Galegas, que terá
lugar o vindeiro 12 de agosto, ás 10.00 horas, en
Santiago de Compostela.

Segundo.-A orde do día da dita reunión será a que
figura como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2010.

J. Santiago Camba Bouzas
Secretario xeral da Emigración

ANEXO

Orde do día da reunión da Comisión Delegada do
Consello de Comunidades Galegas, que terá lugar
o 12 de agosto de 2010, ás 10.00 horas, en Santiago
de Compostela.

1. Constitución da comisión.

2. Apertura da sesión a cargo do secretario xeral da
Emigración.

3. Informe xeral de actividades presentado polo
secretario xeral da Emigración.

4. Informe sobre a reforma da Lei da galeguidade e
Lei do retorno.

5. Informe sobre a proposta do Plan estratéxico de
emigración 2010-2013.

6. Rolda de intervencións libres.


